
 
 

English Farsi/ یفارس  

Long COVID: Fatigue 

During your recovery from any illness, including coronavirus 

(COVID-19), you may experience fatigue. Fatigue affects what 

you're able to do. 

As well as for moving around, you also use energy for: 

 concentration 

 attention 

 problem solving 

 talking 

 making decisions 

Fatigue means you have less physical, mental and emotional 

energy to do these daily activities. 

 ووید مزمن: خستگیک

(، ممکن است 91-طی دوران بهبودی از هر نوع بیماری، از جمله ویروس کرونا )کووید

 . خستگی بر توانایی در انجام کارها اثر می گذارد.دچار خستگی شوید

 بدن شما عالوه بر حرکت ، در موارد زیر نیز انرژی صرف می کند:

 تمرکز 

 توجه 

 حل مشکالت 

 صحبت کردن 

 تصمیم گیری 

 خستگی یعنی کمبود انرژی جسمانی، روانی و روحی در انجام این فعالیتهای روزمره.



 
 

 

Coping with fatigue 

There are ways to help you manage fatigue. 

Conserving energy 

During your recovery, you may wish to use your energy for things 

that are important to you. The Royal College of Occupational 

Therapists have advice on conserving energy. You can use the '3 

Ps' to do daily tasks so you have more energy throughout the day: 

 plan 

 prioritise 

 pace 

How to conserve energy 

Plan your day and prioritise your activities 

Try to break your day into small parts and set easy goals to begin 

with. Rest between activities and only do what you feel able to do. 

 قابله با خستگیم

 برای کمک به کنترل خستگی، راههایی وجود دارد.

 صرفه جویی در انرژی

طی دوران بهبودی، شاید بهتر باشد که انرژی خود را برای مواردی که اهمیت زیادی برای 

 sos g roggolo oi auucl oao  g lloC laRoRشما دارند، صرف کنید. 

)کاردرمانان کالج رویال( توصیه هایی برای صرفه جویی در انرژی دارند. می توانید در 

اصل" را بکار برید تا انرژی بیشتری در طول روز برای  3، این "وظایف روزمره خود

 خود داشته باشید:

 برنامه ریزی 

 اولویت بندی 

 مرحله بندی 

 چگونگی صرفه جویی در انرژی

 رنامه ریزی و فعالیتهای خود را اولویت بندی نماییدوقت روزانه خود را ب

https://www.rcot.co.uk/recovering-covid-19-post-viral-fatigue-and-conserving-energy
https://www.rcot.co.uk/recovering-covid-19-post-viral-fatigue-and-conserving-energy


 
 

 
You can keep a daily activity diary, where you write down each 

activity you've completed. This lets you track your energy levels 

and avoid activities that cause setbacks. 

Remember to include mental and emotional activities in your 

activity diary. This can help you plan ahead and prioritise what is 

important to you. 

Pace yourself 

Try to avoid doing lots of things one day and then nothing the next 

few days. Instead, pace yourself and spread out what you're doing 

during the week. It's normal for your energy levels to be different 

on different days. 

If you feel more tired and unwell when you try to build up your 

activity, do not keep increasing it. Instead, work with what you're 

able to do without increasing your fatigue. 

Move around 

سعی کنید اوقات روزانه خود را به قسمتهای کوچک تقسیم نموده و روز خود را با اهداف 

ساده تر شروع کنید. بین فعالیتها استراحت کنید و فقط کاری را انجام دهید که حس می کنید 

 قادر به انجام آن هستید.

یادداشت از کارهای روزانه خود تهیه نموده و در آن هر کاری که به می توانید یک دفترچه 

اتمام رسانده اید را یادداشت نمایید. با این کار می توانید سطوح انرژی خود را بررسی نموده 

 و از انجام کارهایی که موجب پسرفت شما می شوند، خودداری کنید.

عالیتهای روحی و روانی نیز باشد. با فراموش نکنید که دفترچه یادداشت کارهایتان شامل ف

این کار می توانید بسمت جلو برنامه ریزی نموده و چیزهایی که برای شما مهم هستند را در 

 اولویت قرار دهید.

 مرحله بندی

سعی کنید از انجام انبوهی از کارها در یک روز و سپس بیکار بودن در روزهای بعدی 

ر طول هفته انجام می دهید را مرحله بندی و آنها را اجتناب کنید. در عوض، کارهایی که د

در طول هفته پخش نمایید. اینکه میزان انرژی شما در روزهای مختلف، متفاوت باشد، امری 

 طبیعی است.



 
 

 

It's important to avoid sitting in one position for too long. Get up 

each hour to have a stretch or get a glass of water. 

Remember to use any walking aids you need. 

Speak to your GP practice if: 

 your fatigue is not improving 

 you're worried about your symptoms 

Speak to your GP practice if: 

 your fatigue is not improving 

 you're worried about your symptoms 

اگر حس می کنید وقتی سعی در انجام کاری دارید، خیلی خسته یا ناخوش هستید، سعی نکنید 

انجام  دهید که توانایی آن را دارید، بدون آنکه بیشتر ادامه دهید. در عوض، کاری را 

 خستگی شما بیشتر شود.

 در حرکت باشید

دقت کنید که از نشستن در یک حالت برای مدتی بسیار طوالنی خودداری کنید. هر ساعت 

 یکبار از جای خود بلند شده، بدن خود را کش داده یا یک لیوان آب بنوشید.

 نیاز  برای راه رفتن را فراموش نکنید.استفاده از وسایل کمکی مورد 

 خود مشورت کنید: PGدر صورت موارد زیر، با 

 خستگی شما بهبود نمی یابد 

 نسبت به عالئم بدن خود نگران هستید 

 خود مشورت کنید: PGدر صورت موارد زیر، با 

 خستگی شما بهبود نمی یابد 

 نسبت به عالئم بدن خود نگران هستید 



 
 

 

For more information in Farsi go to 

https://www.nhsinform.scot/translations/languages/farsi 

رای کسب اطالعات بیشتر به زبان فارسی، لطفاً مراجعه کنید به ب

rrr. lRa ioCg.RuoosoC  Rg oao Rsg  lc loRshi CRa 
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